
 

                              Comunicado: CFIFIIM  
                                   Para: Responsáveis e Alunos   
                                   Assunto: Calendário das Avaliações  
                                   Data: 11/10/2019.   
                                                        Atenção! 
  Seguem calendários das Avaliações (AV7, AV8, Recuperação e Prova Final). Não faltem às avaliações! 
                           1- Calendário AV7 

                                Datas bimestrais  -  6º e 7º 
AV7 Disciplinas 

21/10 (2ª feira) Língua Portuguesa e Redação 
22/10 (3ª feira) Geografia e Inglês 
23/10 (4ª feira) Espanhol e História  
24/10 (5ª feira) Matemática  
25/10 (6ª feira) Ciências 
28/10 (2ª feira) 2ª chamada (14h) 
29/10 (3ª feira) Prova pH 7  -  Horário de aula normal 
30/10 (4ª feira) Prova pH 8  -  Horário de aula normal 

  OBSERVAÇÕES IMPORTANTES - AV7 
1.1- A entrada dos alunos será no horário normal e as provas terão início às 11h.               

Após a realização das avaliações, os alunos serão dispensados. O aluno de            
condução deverá comunicar o horário de saída. O aluno só poderá sair de sala              
após 50 minutos do início das avaliações. 

1.2- O aluno que perder qualquer avaliação deverá solicitar a 2ª chamada           
imediatamente na Coordenação, com atestado médico e/ou justificativa do         
responsável.  

          A Avaliação de 2ª chamada será única, não existindo 3ª chamada. Evite faltas. 
2- Calendário AV8 

Datas bimestrais                    6º e 7º  
              AV8                  Disciplinas 

18/11 (2ª feira) Língua Portuguesa e Redação 
19/11 (3ª feira) Geografia e Língua Inglesa  
21/11 (5ª feira) História 
22/11 (6ª feira) Ciências e Língua Espanhola 
25/11 (2ª feira)  Matemática 
26/11 (3ª feira) 2ª Chamada (8h) 
29/11 (6ª feira) Resultado 4º bimestre - Das 11h às 15h 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES - AV8 
2.1- A entrada dos alunos será no horário normal e as provas acontecerão das              

8h às 10h. Após a realização das avaliações, os alunos serão dispensados. Para evitar              
qualquer problema, comunique o horário de saída a condução do seu filho(a). 

2.2- O aluno só poderá sair de sala após 50 minutos do início das avaliações.  
2.3- O aluno que perder qualquer avaliação deverá solicitar imediatamente a           
2ª chamada na Coordenação, com atestado médico e/ou justificativa do responsável.  
Obs.: A prova de 2ª chamada será única e o aluno não poderá faltar. 



Os alunos que obtiverem 28 pontos no ano, estarão aprovados direto, entrando de             
férias no último dia de prova (25/11). 

 
                            3-  RECUPERAÇÃO – 2º SEMESTRE 
 3.1- As aulas serão ministradas em seus horários normais, seguindo calendário anual. 
       Início das aulas de Recuperação – (de 02/12 a 06/12). 
   3.2- Segue abaixo os dias das Provas de Recuperação. As provas acontecerão  
   das 8h às 10h.  

Datas                     6º e 7º 
9/12 (Segunda-feira) Língua Portuguesa e Redação 
10/12 (Terça-feira) Geografia e Inglês 
11/12 (Quarta-feira) Espanhol e História 
12/12 (Quinta-feira) Matemática 
13/12 (Sexta-feira) Ciências 

16/12 (Segunda-feira) Resultado Recuperação - Das 11h às 15h 
 
                                    4- Provas Finais. 
   4.1- Ressaltamos que no período de Provas Finais, o aluno deverá estudar o que foi 

sinalizado pelos professores no período de recuperação. 
     4.2- Calendário de Provas Finais. As provas acontecerão das 8h às 10h. 

Provas Finais                    6º e 7º 
Datas               Disciplinas 

17/12 (Terça- feira) Língua Portuguesa / Redação / História 
18/12 (Quarta-feira) Geografia/ Espanhol / Ciências 
19/12 (Quinta-feira) Matemática / Inglês 
20/12 (Sexta-feira) Resultado Prova Final – Das 11h às 15h 

 
●  Calendários sujeitos a alterações. 

  
                                                                                                         Atenciosamente,  
                                                                                                                       Coordenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


